Referat FAU-møte GRUE BARNE OG UNGDOMSSKOLE
1.-7. trinn + 8.-10. trinn 2020-2021
Dato: Torsdag 03.12.20 Kl: 18.00

Sted: Teams

Deltagere:
Marius Schjelderup-Høye (avtroppende leder)
Hilde Trøhaugen (1. trinn vara)
Ole Harald Kveseth (2. trinn)
Daniel Kulblik (2. trinn)
Ingeborg Schjelderud-Høye (5. trinn)
Elin Hansen (6. trinn)
Mari Vanebo (7. trinn)
Pål Snapa (7. trinn)
Tommy Antonsen
Tommy Seigerud (rektor)

Ikke tilstede:
3. trinn
4. trinn

Sak
6/2020

Diskusjon/Konklusjon
Informasjon fra Rektor Tommy Seigerud
- Tommy presenterte seg for FAU-styret.
- La fram situasjonsrapport fra GBUS rundt Covid-19.
- Informasjon om utfordringer rundt fravær blant
ansatte. Grunn: etterutdanning, Covid-19 (ikke påvist
smitte) og generelt fravær. Noe som igjen fører til
mye vikarer.
- Gjennomført nasjonale prøver i september – disse
analyseres nå.
- Viktig at alle saker blir tatt opp med oss på skolen.
- Rektor vil være imøtekommen og ta alle
henvendelser på alvor.
- Viktig å framsnakke egen skole – det motsatte skaper
mye problemer og kan føre til et (ufortjent) rykte.
- Oppfølgingsordningen – Utdanningsdirektoratet
plukker ut skoler passert på resultater til
oppfølgingsordningen. Grunnet svake resultater over
tid, vil GBUS få hjelp av veiledere fra SePu ved
Høgskolen i Innlandet fra inneværende høst. Et
planlagt 3-årig utviklingsløp.
- Skolen ønsker 2 foreldrerepresentanter til
samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget
(SMU). FAU velger disse.
Rektor Tommy Seigerud forlot møtet etter sin orientering.
FAU-møtet fortsatte.

Sak 7/2020

Konstituering av nytt FAU-styret:
Leder: Elin Hansen
Nestleder: Ingeborg Schjelderup-Høye
Kasserer: Tommy Antonsen

Ansvar

Sak 8/2020

Sekretær: Daniel Kulblik/Mari Vanebo
Oppfølging spørsmål fra foreldremøte
Tommy Antonsen videresender disse spørsmålene til Rektor
Seigerud:
1. I fjor hadde elevene 60 minutter med skoleoppfølging i
regi skolen på mandager. Vil dette fortsette? Spørsmålet
knytter seg til at skoletiden er kuttet ned og det holdes
leksefri.
2. Det savnes tilbakemeldingene til foresatte som lærere
skulle forbedre. Dette kom frem i rapporten etter
leksefrieksperimentet. Det står også omtalt i infoheftet for
dette skoleåret. Er dette noe som vil komme på plass?

Neste møte
Referent:

Påtroppende leder kaller inn på SMS/mail.
Daniel Kulblik

Tommy A.

